
ATA  RESUMIDA  DA  383ª  REUNIÃO  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO,  EM  SESSÃO 
PERMANENTE COM INÍCIO EM 30 DE AGOSTO DE 1993

1. DATA E PRESENÇA:
Dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com 
cento e trinta e sete Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                           : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente                   : Hélio De Maria Penteado
Primeira Secretaria              : Adalberto Luiz Federighi
Segunda Secretaria "ad hoc": Sílvia Schuster

3. SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS
Presidente - Determinou a execução do Hino do Clube, a seguir passou à solenidade de entrega do 
título  de  Atleta-Benemérito  concedido  a  Maria  Sílvia  Pereira  Martins,  da  seção  de  Saltos 
Ornamentais,  convidando-a para  tomar assento à mesa. Para  saudar a homenageada,  convidou a 
Conselheira Ivanilce Simeão Cappellano, passando-lhe a palavra.

Ivanilce Simeão Cappellano - Em nome do Conselho Deliberativo saudou Maria Sílvia Martins, 
dizendo do seu orgulho e grata satisfação em homenagear, nesta oportunidade, esta atleta que vem 
se  destacando  há  muitos  anos  e  que  hoje,  merecidamente,  recebia  a  formalização  da  sua 
benemerência. Discorreu sobre a trajetória esportiva da Atleta, seus méritos e das dificuldades que 
enfrentou durante sua carreira. Finalmente, parabenizou-a pelo destaque.

Presidente - Entregue o título à Atleta, estendeu a homenagem a seus pais e agradeceu a presença 
dos  familiares,  convidando-os  para  assistir  a  seqüência  da  reunião,  dando  por  encerrada  a 
solenidade.

4. EXPEDIENTE:
Presidente - Declarou abertos os trabalhos da reunião, inicialmente chamando para tomar posse os 
Suplentes convocados:  Carlos Roberto Lucchesi,  José Carlos Apasse e Roberto Emílio Piumatti. 
Não estando  presentes,  deu  prosseguimento  à  reunião.  A  seguir,  prestou  homenagem ao  Cons. 
Armando Ferraz de Almeida Prado, falecido no dia 22 último. Propôs, ainda, votos de pesar por 
falecimentos ocorridos em agosto, a saber: do Sr. Fernando da Rocha Lima, pai da Cons. Anna 
Rocha Lima Nacarato, ocorrido no dia 7; do sócio Ubaldo Mignona, ex-Diretor Adjunto de Bocha, 
ocorrido no dia 14; e da Sra. Auta Cardoso de Mello, sogra do Superintendente Nicolau Biccari, 
ocorrido dia 19; aprovados. Apresentou, ainda, proposta no mesmo sentido, formulada pelo Cons. 
Anníbal  Vicente  Rossi,  pelo  falecimento  do sócio  Arlindo  Augusto  Spina,  ocorrido  dia  28 pp., 
aprovado. Dando continuidade, propôs voto de júbilo e congratulações com o associado Antonio de 
Souza Corrêa Meyer, pela sua nomeação para o cargo de Secretário Estadual da Justiça e da Defesa 
da Cidadania, aprovado. Informou o recebimento das seguintes cartas da Diretoria: 1) comunicando 
que o Presidente Arlindo Virgílio Machado Moura estará ausente no período de 23/8 a 10/9/93, 
quando estará  sendo substituído,  conforme estatutariamente previsto,  pelo Vice-Presidente Cezar 
Roberto Leão Granieri. (DI/0428/93); 2) dando conhecimento da nomeação do sócio Moacyr Lopes 
de Almeida para o cargo de Diretor Adjunto de Consultoria de Artes. (DI/0423/93). Cientificou o 
plenário  que  recebeu  as  correspondências  seguintes:  1)  do  Cons.  Luís  Eduardo  Pinheiro  Lima, 
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relatando fatos ocorridos no último dia 4/8, presenciados e vivenciados por aproximadamente 15 
sócios,  inclusive  o  signatário,  na  qual,  entre  outros  incidentes  com  relação  aos  serviços,  o 
Conselheiro  denuncia  destratos  recebidos  do Gerente  do Restaurante  do CCR.  Comentou  que a 
matéria já foi encaminhada à Diretoria para as providências necessárias; 2) do associado Marcello 
Ovídio  Lopes  Guimarães,  agradecendo  o  Conselho  Deliberativo,  em  especial  os  Conselheiros 
Adalberto Luiz Federighi e Francisco Lotufo Filho, pela inserção de voto de júbilo pelo seu ingresso 
na Carreira da Magistratura.

Antonio de Alcântara Machado Rudge - Ratificou o voto de pesar pelo falecimento do Cons. 
Armando Ferraz de Almeida Prado, prestando-lhe homenagem póstuma.

Sílvia Schuster - Enalteceu a linha de conduta da Diretoria, agradecendo pelo fato de a partir de 
1993 passar a patrocinar as equipes de sócias Veteranas.

Edgard Ozon - Propôs votos de louvor aos destaques esportivos do período, salientando que vários 
Atletas Beneméritos, mesmo depois de terem sido agraciados com esse título continuam levantando 
títulos para o Clube, aprovado.

José Edmur Vianna Coutinho - Inicialmente, associou-se às manifestações de pesar aprovadas. Em 
seguida, ratificou o voto de júbilo e congratulações com o Dr. Antonio de Souza Meyer, prestando-
lhe uma homenagem especial, já que o referido sócio é Membro da Comissão Jurídica.

José Roberto Carneiro Novaes Júnior - Apresentou proposição de voto de pesar pelo falecimento 
do sócio gentil Moreira Filho, que dirigiu a área de Patrimônio na gestão do Presidente Cláudio 
Borba Vita, ocorrido em 10/8/93, aprovado. A seguir, prestou contas do trabalho da Comissão de 
Obras que preside e do andamento de obras e serviços.

Presidente - Antes de encerrar o Expediente, concitou os Conselheiros a participarem do Fórum 
Pinheiros 2.000, no dia 11/9/93.

5. ORDEM DO DIA:
Item 1 - Apreciação da ata da 382ª reunião extraordinária, realizada em 2 de agosto de 
1993.
Presidente - Em não havendo pedido retificando ou impugnando a ata, declarou-a aprovada.

Item 2 - Apreciação do processo CD-10/93, referente à proposta da Diretoria de venda 
de Títulos Sociais (reincluído em pauta na forma regimental).
Presidente -  Deu  conhecimento  do  recebimento  de  emendas  apresentadas  pelo  Cons.  Sérgio 
Vergueiro,  e  de  carta  da  Diretoria  retificando item da proposta.   Afinal,  submeteu  a  matéria  à 
discussão.

Ruy Lansaro Paganini - Comentou amplamente a proposta, pedindo que as Comissões Financeira e 
Jurídica  se  manifestassem caso  houvesse  um confronto  determinado em relação  às  proposições, 
conforme citações que fez durante seu pronunciamento.

Presidente - Esclareceu que estava recebendo emenda do orador subsequente, que supriria a falha 
observada pelo Conselheiro, especificamente com relação à menção dos Arts. 141 e 142 do Estatuto.
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Manoel  Morales  Filho -  Apresentou  emenda  modificativa,  tecendo  considerações  inclusive 
mencionando  o  alerta  da  Comissão  Financeira  em seu  parecer,  no  sentido  de  que  no  item 12, 
constasse:  "Os  valores  recebidos  serão  contabilmente  escriturados  e  incorporados  ao  Fundo 
Especial, em conta própria, conforme determina o Art. 141, e destinados, conforme o Art. 142 do 
Estatuto Social.

Sérgio Vergueiro - Explicou conceitualmente as emendas que apresentou, a saber: 1) Item 10 da 
proposta: adicionar, ao final, a expressão: "inclusive os custos do item 11"; 2) Item 11, letra "a": 
adicionar a expressão “Os não localizados serão convocados por edital publicado nos jornais "O 
Estado  de  São  Paulo"  e  "Folha  de  São  Paulo",  uma  vez.";  3_)  Item 11,  letra  "b":  onde  se  lê 
"decorridos os 90 dias deste item...", leia-se "decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital 
que trata a letra "b", sem manifestação..."; 4) Item 15: acrescentar a seguinte frase: "Estas condições 
especiais são válidas até 31/12/93.".

Antonio Guerra - Comentou amplamente a matéria, considerando a boa oportunidade do projeto da 
Diretoria, Finalmente, pediu que a presidência relesse a carta retificativa da Diretoria, que no seu 
entender  sanava  as  dúvidas  levantadas  pela  Comissão  Financeira  e  pelos  Cons.  Ruy  Lansaro 
Paganini e Manoel Morales Filho.

Presidente - Como não havia mais oradores inscritos, submeteu a matéria à votação, tendo, durante 
este processo, prestado esclarecimentos e ouvido comentários dos Cons. José Roberto Coutinho de 
Arruda,  Antonio  de  Alcântara  Machado  Rudge,  Antonio  Guerra,  Francisco  Lotufo  Filho,  José 
Manssur, Sérgio Vergueiro e Manoel Morales Filho. Finalmente, o Conselho resolveu: 1) Rejeitar, 
por maioria de votos, emenda do Conselheiro Sérgio Vergueiro, que determinava a publicação nos 
jornais "O Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo", quando o sócio credor não tenha sido 
localizado pelos meios constantes no cadastro do Clube. 2) Aprovar emendas do Conselheiro Sérgio 
Vergueiro nos seguintes termos: 2.1) acrescentar ao item 10 da proposta a expressão "inclusive os 
custos  do  item 11".  2.2)  alterar  a  redação  da  letra  "b",  do  item 11 da  proposta  onde  constava 
"decorridos os 90 dias deste item ...", conste "decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital 
que trata a letra "a" deste item...". 2.3) Estabelecer prazo até 31/12/93, para a validade das condições 
então aprovadas. 3) Aprovar proposta da Diretoria de venda de aproximadamente 400 títulos sociais, 
disponíveis em razão de exclusões, demissões, desligamentos e dação em pagamento, incorporando-
se as emendas aprovadas, conforme estabelecido no item anterior, obedecidos os seguintes critérios: 
3.1) PREÇO DO TÍTULO: CR$80.000,00 (oitenta mil cruzeiros reais)  - Base Agosto/1993. 3.2) 
FORMA DE PAGAMENTO: À vista ou em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e consecutivas. 
3.3)  CORREÇÃO  MONETÁRIA:  correção  mensal  pelo  IGP-DI.  3.4)  TAXA  DE 
TRANSFERÊNCIA: Será cobrada com desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor vigente 
que normalmente seria pago pelo adquirente, podendo ser parcelada juntamente com o preço do 
título, corrigida pelo mesmo índice e nas mesmas condições de aquisição deste. 3.5) A venda dos 
títulos obedecerá o critério de antigüidade de seus proprietários em relação ao Clube. 3.6) Havendo 
maior "procura" que "oferta", prevalecerá o critério de antigüidade da raiz do adquirente, obedecido 
o preceituado no Art. 19 do Estatuto Social. 3.7) Serão deduzidas do valor da venda as despesas 
decorrentes da transação e edital,  até o limite de 15% (quinze por cento),  bem como os débitos, 
devidamente atualizados, que o sócio tenha para com o Clube. 3.8) O sócio terá direito a receber a 
importância que se apurar na venda de seu título, após a dedução de todas as despesas que deram 
origem a esta transação, a própria transação e os débitos que tenha para com o Clube, inclusive os 
custos do item abaixo. 3.9) O eventual saldo credor, resultante da venda do título do associado em 
débito para com o Clube ficará a sua disposição pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo corrigido 
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mensalmente  pelo  IGP-DI.  3.9.1)  Para  que  seja  efetuada  a  devolução,  procurar-se-á  localizar  o 
associado nos endereços constantes do cadastro, por edital afixado nos quadros de avisos do Clube e 
pela lista telefônica. 3.9.2) Decorridos os 90 (noventa) dias da publicação do edital que trata este 
item, sem manifestação do associado, reverter-se-á o crédito ao Fundo Especial, ao qual também 
serão incorporadas suas respectivas receitas financeiras. 3.10) Mesmo que o valor da venda não seja 
suficiente para quitar os débitos do associados por ventura existentes, a ele será dada total quitação. 
3.11) Também constará do edital, a oferta de venda de títulos de Veteranos e de candidatos a esta 
categoria,  desde que haja solicitação expressa do interessado para tal  fim. 3.12) Estas condições 
especiais são válidas até 31/12/93.

Item 3 - Apreciação, em primeira discussão, do processo CD-46/86, referente ao projeto 
de Regimento Interno do Departamento Esportivo proposto pela Diretoria, em 
substituição ao atual.

Presidente - Submeteu ao Plenário várias propostas regulamentando os trabalhos de atualização do 
Regimento, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:
1)  Aprovada  a  proposta  da  Presidência  do  Conselho  Deliberativo  criando  procedimentos 
complementares à Resolução nº 7/92, tomada na 370ª reunião, de 29/6/93 e que define normas para 
regulamentar  revisões  de  regimentos  internos  e  regulamentos,  a  saber:  1.1)  A  383ª  Reunião 
Extraordinária passa a funcionar em sessão permanente, para a discussão e votação do processo CD-
46/86, ficando reservadas as datas de 13 e 20 de setembro de 1993 para a realização dos encontros 
subsequentes. 1.2) Tais encontros terão início regulado conforme dispõe o Art. 30 do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo, devendo, porém, encerrar-se às 23 horas, a fim de que haja o item 
"Várias". 1.3) Nomeada a Comissão Especial de Redação, constituída pelos Conselheiros Antonio 
Alberto Foschini, José Roberto Coutinho de Arruda e José Manssur.

Presidente -  Leu  carta  da  Cons.  Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva,  agradecendo  o  grupo  de 
Conselheiros que a ajudou na elaboração das emendas, em especial seu falecido pai, José Reinaldo 
Lima e o saudoso Cons. Fernando Spada. A seguir, passou à discussão do primeiro Capítulo:

Capítulo I - Do Plano Integrado de Formação Esportiva
Art. 1º, "caput":
Aprovada  por  unanimidade  de  votos,  sem discussão,  emenda  de  autoria  da  Cons.  Laís  Helena 
Pinheiro Lima e Silva modificativa da redação do Projeto, passando o "caput" deste artigo a ter a 
seguinte redação:
"Art. 1º - O PIFE, de acordo com o Plano Bienal elaborado pelo Departamento Esportivo, tem como 
objetivo iniciar a preparação da criança para a prática esportiva, por intermédio de profissionais 
especializados  e  com nível  superior,  com formação em Educação  Física  e/ou  pós-graduação  na 
especialidade que assim o exigir, levando em consideração:
           a) ...".

Art. 1º, alíneas "a" a "g":
Aprovada por unanimidade de votos a redação proposta no Projeto, a saber:
"Art. 1º - ...
           a) faixa etária;
           b) exercícios básicos;
           c) atividades recreativas;
           d) atividades de pré-iniciação esportiva;
            e) biotipologia da criança;
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            f) habilidade natural da criança;
         g) atividades extras: passeios a lugares turísticos, visitas a instalações esportivas e assistir 
competições esportivas."

Presidente - Submeteu ao plenário e foi aprovada proposta do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara 
no sentido de que, caso os artigos, seus parágrafos, incisos e alíneas em discussão não tenham sido 
objeto de emenda, a votação será em bloco. A seguir, deu andamento na votação, sendo decidido:

Art. 2º, "caput" e alíneas "a" a "d":
Aprovada por unanimidade de votos a redação do Projeto, a saber:
"Art. 2º - O PIFE tem por finalidade:
         a) auxiliar o desenvolvimento e formação biopsicossocial da criança;
         b) desenvolver na criança o gosto pela prática esportiva;
      c)  orientar  a  criança na escolha  da  modalidade  a  ser  praticada,  conforme suas  condições 
morfológicas e aptidões naturais;
       d) manter a criança em permanente atividade que apresente ou não aptidões naturais para a 
prática do esporte;".

Art. 2º, alínea "e"
O Cons. Giovanni Cappellano manifestou-se defendendo emenda que apresentou a este dispositivo.
Pediram esclarecimentos o Cons. Miguel Carlos Cagnoni,  José Edmur Vianna Coutinho e Sílvia 
Schuster.
Os Cons. Reinaldo Pinheiro Lima e Laís helena Pinheiro Lima e Silva acompanharam o pensamento 
do proponente da emenda.
Colocada em votação, foi aprovada por maioria de votos a referida emenda, a saber:
"Art. 2º - ...
           e) incentivar o aproveitamento das crianças sócias na área competitiva do Clube."

Art. 2º, criação de alínea "f"
Tendo se manifestado contrários os Cons. Antonio de Alcântara Machado Rudge, Roberto Machado 
Moreira  e  José  Edmur  Vianna  Coutinho;  favoráveis  os  Cons.  Giovanni  Cappellano  e  Reinaldo 
Pinheiro Lima; e a proponente, Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, foi rejeitada por 25 contra 
24 votos a emenda.

Item 4 - Várias.
Presidente - Estavam inscritos e abriram mão da palavra os Cons. Roberto Machado Moreira e 
Mário Lima Cardoso.

Presidente - Comunicou o número de Conselheiros  presentes,  dando por  encerrada a sessão às 
23h10m.
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REUNIÃO DE 13/9/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com 
cento e quinze Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente              : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente      : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário: Eduardo Lobo Fonseca
Segundo Secretário: Adalberto Luiz Federighi

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Deu posse aos Suplentes José Carlos Apasse e Carlos Roberto Lucchesi. O Sr. Roberto 
Emílio  Piumatti  não  compareceu  para  tomar  posse.  A  seguir,  propôs  voto  de  pronto 
restabelecimento  ao  Superintendente  Nicolau  Biccari,  à  sua  esposa  Laís  e  à  filha  Regina,  que 
recentemente foram submetidos a cirurgias em virtude de terem sofrido acidente automobilístico, 
aprovado.  Deu  conhecimento,  em seguida,  que  cientificou  o  Atleta  Gustavo  França  Borges  da 
concessão do título de Sócio honorário, tendo ficado combinado que, tão logo retorne ao Brasil, ser-
lhe-á entregue o diploma específico, numa das reuniões do Conselho. Na seqüência, leu carta do 
Cons. Airton Sebastião Pinheiro Castro na qual, referindo-se a voto de louvor antes consignado ao 
Dr.  Carlos  Arthur  Nuzman,  Presidente  da  Confederação  Brasileira  de  Volleyball,  propunha  a 
inserção de voto de louvor a Sérgio Danilas,  João Ernesto Jens  e Nicolau Biccari,  que também 
fizeram um trabalho muito grande em prol da mesma modalidade e que, até hoje, influenciam os 
atletas com esse comportamento, aprovado.

Antonio  Guerra -  Propôs  voto  de  louvor  à  Mesa  do  Conselho,  à  Comissão  Organizadora  e  à 
Diretoria, pelo sucesso do evento "Fórum Pinheiros 2.000", aprovado.

Francisco Lotufo Filho - Reforçou a proposição do orador, apresentando moção no mesmo sentido 
subscrita por 20 Conselheiros.

Presidente - Agradeceu as consignações feitas em nome da Mesa e da Comissão Organizadora.

4. ORDEM DO DIA
Presidente - Passou à discussão do item seguinte da pauta, objeto da sessão permanente, referente à 
apreciação  do  proc.  CD-46/86,  relativo  ao  projeto  de  Regimento  Interno  do  Departamento 
Esportivo. Antes, porém, esclareceu que entrou em contato com os Cons. Laís Helena Pinheiro Lima 
e Silva e Giovanni Cappellano, tendo estes acordado em retirar as emendas que haviam apresentado 
e que tinham sido entendidas pela Comissão Jurídica como anti-estatutárias.

Deliberações:
CAPÍTULO II - Do Atleta
Art. 3º:
Aprovada, sem discussão, a redação constante do projeto, a saber:
"Art. 3º - Define-se como Atleta todo aquele que, associado ou não, esteja inscrito no Departamento 
Esportivo do Clube e em qualquer Federação à qual o Clube esteja filiado."
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Art. 4º:
Aprovada, sem discussão, a redação proposta no Projeto, a saber:
"Art.  4º  -  Nas seções  competitivas  filiadas  às  Federações  esportivas,  o  Departamento  Esportivo 
poderá admitir atletas não pertencentes ao quadro social,  até o máximo de trezentos e cinqüenta 
(350),  sob  a  denominação  de  "Militantes"  e  "Pré-Militantes",  exclusivamente  para  esportes 
olímpicos  e que efetivamente possam granjear títulos para  o Clube em competições oficiais  que 
visem alcançar a Olimpíada."

Art. 4º, §1º :
Retiradas emendas apresentadas pelos Cons. Laís Helena Pinheiro e Silva e Giovanni Cappellano a 
este parágrafo,. Submetida à votação, foi aprovada a redação proposta no Projeto, a saber:
"Art. 4º - ...
     §1º - Em cada modalidade esportiva o número de Atletas não associados deverá ser inferior ao de 
Atletas associados inscritos na seção."

Art. 4º, criação de inciso após o §1º:
Pronunciaram-se contrários à criação do dispositivo os Cons. Paulo Cesar de Arruda Castanho, José 
Edmur Vianna Coutinho, Mário Lima Cardoso (que foi aparteado pela Cons. Anamaria Andrade 
Damasceno),  Antonio  Guerra  e José  Manssur,  favoráveis  os  Cons.  Roberto  Machado Moreira  e 
Reinaldo Pinheiro Lima, foi rejeitada por significativa maioria de votos proposta do Cons. Paulo 
Roberto Chaves de Lara criando inciso para estabelecer que na formação ou inscrição de equipes ou 
delegações,  em  competições  oficiais,  em  esportes  coletivos  ou  individuais,  o  número  de  não 
associados também deveria ser inferior ao número de atletas associados.

Art. 4º, §2º:
Prejudicada a emenda do Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, alterando a redação deste parágrafo 
pretendendo que formadas as equipes e delegações, todos os seus integrantes fossem considerados 
sócios do Clube, tendo em vista a rejeição de sua proposta anterior.
Aprovada a redação do Projeto, qual seja:
"Art. 4º - ...
     §2º - Para  efeito  de inscrição em competições oficiais,  o Militante  e o Pré-Militante  serão 
considerados associados do Clube."

Art. 4º, §3º:
Pronunciou-se  sobre  este  dispositivo  o  Cons.  Antonio  Guerra,  pedindo  esclarecimentos  à 
Presidência.
Retiradas  emendas  apresentadas  pelos  Cons.  Laís  helena  Pinheiro  Lima  e  Silva  e  Giovanni 
Cappellano a este parágrafo, foi aprovada a redação constante do Projeto, a saber:
"Art. 4º - ...
     §3º - O candidato a Militante deverá requerer  a sua admissão, por escrito, ao Departamento 
Esportivo, com comprovação de idade e, sendo civilmente menor, juntando desde logo a autorização 
expressa do pai ou responsável legal."

Art. 4º, §4º:
Retiradas  emendas  apresentadas  pelos  Cons.  Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva  e  Giovanni 
Cappellano a este parágrafo, foi aprovada a redação constante do Projeto, a saber:
"Art. 4º - ...
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     §4º - Possuindo a idade mínima exigida, o candidato se submeterá a exames médicos, esportivos 
e a provas de capacidade técnica,  podendo ser  admitido,  ouvida a Comissão de Sindicância.  Se 
assim  parecer  necessário  à  Diretoria  da  Área  Esportiva,  o  candidato,  ouvida  a  Comissão  de 
Sindicância, poderá ser admitido como Pré-Militante por um prazo máximo de trezentos e sessenta 
dias."

Art. 4º, §5º:
Tendo sido retirada emenda de autoria da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, contrária ao 
Estatuto Social, foi aprovada a redação proposta no Projeto, qual seja:
"Art. 4º - ...
     §5º - No período em que o candidato estiver na condição de Pré-Militante,  somente poderá 
freqüentar as instalações esportivas do Clube para treinamento e competições."

Art. 4º, §6º:
Manifestaram-se  sobre  o  dispositivo  os  Cons.  Mário  Lima  Cardoso,  Edgard  Ozon,  Reinaldo 
Pinheiro Lima (ratificando a votação em bloco, no caso de dispositivo que não tenha sido objeto de 
emenda), tendo, ao final, sido aprovada a redação proposta no projeto, qual seja:
"Art. 4º - ...
     §6º - O Militante terá livre acesso às dependências esportivas do Clube, ficando a critério da 
Diretoria o seu ingresso na parte social."

Art. 4º, §7º:
Na  discussão  deste  dispositivo,  pronunciaram-se  os  Cons.  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda 
(levantando questão de ordem e pedindo o pronunciamento da Comissão Jurídica sobre o disposto 
no  Art.  116,  §4º),  José  Edmur  Vianna  Coutinho  e  Edgard  Ozon,  contrários;  o  Cons.  Giovanni 
Cappellano, tecendo esclarecimentos, Reinaldo Pinheiro Lima e Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, 
defendendo o ponto de vista do proponente.
Ao final,  foi  aprovada  por  49  contra  30  votos,  emenda aditiva  do Cons.  Giovanni  Cappellano, 
ficando este dispositivo assim redigido:
"Art. 4º - ...
     §7º - A Diretoria Esportiva ouvida a Comissão de Esportes do Conselho definirá a idade mínima 
para admissão de Atletas não associados em cada modalidade."

Art. 4º, §8º:
Sem oradores inscritos para discutir este dispositivo, foi submetida à votação e aprovada a redação 
proposta no Projeto, a saber:
"Art. 4º - ...
     §8º - O Militante e o Pré-Militante serão obrigados ao pagamento das contribuições previstas no 
Orçamento."

Art. 4º, criação de parágrafo, após o §7º:
Rejeitada emenda da Cons.  Laís  Helena Pinheiro Lima e Silva  criando parágrafo impeditivo da 
admissão de Pré-Militantes Militantes até a categoria Infantil, inclusive.

Art. 4º, criação de §10º:
Retirada emenda da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva criando um décimo parágrafo neste 
artigo tratando da avaliação técnica do candidato a Militante.

8



Art. 4º, criação de §11º:
Manifestou-se a Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, justificando a emenda que apresentou.
Submetida a matéria à votação, foi aprovada a emenda proposta pela referida Conselheira criando 
um  parágrafo neste artigo, com a seguinte redação:
"Art. 4º - ...
     §.. - A Diretoria Esportiva terá por critério incentivar intercâmbios esportivos, objetivando a 
identificação de atletas em potencial que viriam pertencer ao quadro de Militantes."

Art. 5º, "caput":
Manifestaram-se os Cons. Edgard Ozon, contrário à emenda, e Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, 
defendendo e esclarecendo sobre o seu ponto de vista.
O Sr. Presidente entendeu prejudicada e não submeteu à discussão emenda da Cons. Laís Helena 
Pinheiro  Lima  e  Silva  pretendendo  que  o  relatório  mencionado  no  "caput"  do  Art.  5º  fosse 
encaminhado às presidências da Diretoria e do Conselho.
Foi aprovada a redação constante do projeto, a saber:
"Art. 5º - No final de cada semestre, o Diretor da Área Esportiva encaminhará, obrigatoriamente, 
relatório  completo  do  movimento  do  quadro  de  Militantes  e  Pré-Militantes  à  Presidência  da 
Diretoria."

Art. 6º:
Em não havendo emendas, a matéria foi submetida à votação, tendo o Plenário decidido aprovar o 
texto do projeto, a saber:
"Art. 6º - O Pré-Militante e o Militante receberão documentos específicos de identificação, para o 
seu ingresso no Clube."

Art. 7º:
Foi  apresentada  emenda  pelo  Cons.  Giovanni  Cappellano,  desconsiderada  por  colidir  com  o 
Estatuto,  pois  pretendia  possibilitar  que  o  sócio  recorresse  à  Comissão  de  Esportes  caso  fosse 
preterido pela Diretoria.
Aprovada a redação constante do Projeto, qual seja:
"Art. 7º - Em igualdade de condições técnicas, o associado ou membro da família ou dependente terá 
prioridade de admissão nas seções esportivas."

Art. 8º:
Retirada emenda da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva no sentido de que o Programa de 
Apoio ao Atleta fosse elaborado pela Diretoria e apresentado ao Conselho.
Aprovada a redação do projeto, a saber:
"Art.  8º  -  Os Atletas  de  comprovados  valores  técnicos  e  disciplinares  poderão  ser  incluídos,  a 
critério da Diretoria da Área Esportiva, no Programa de Apoio ao Atleta."

Art. 9º, incisos e parágrafos:
Manifestou-se o Cons. Antonio Guerra, apenas para pedir esclarecimento.
Não havendo emendas, o artigo, seus incisos e parágrafos foram votados em bloco, aprovando-se o 
seguinte texto constante do Projeto:
"Art.  9º  -  Por  proposição  de  cinqüenta  Conselheiros,  no  mínimo,  ou  da  Diretoria,  o  Conselho 
Deliberativo  poderá  conceder  o  ingresso,  como  sócio  Contribuinte  na  classe  Individual, 
independente da aquisição de título, ao Atleta que:
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           I - atuando no Departamento Esportivo há sete (7) anos ininterruptos, no mínimo, com 
exemplar comportamento, tenha se distinguido nas competições esportivas oficiais;
        II - acidentado em atividade esportiva na defesa do Clube ou de entidades oficiais, devidamente 
convocado, ficar impossibilitado de competir.
   §1º  -  No  caso  o  Atleta  civilmente  menor  de  idade,  o  ingresso  dependerá  de  expresso 
consentimento de um (1) dos pais ou responsável.
      §2º - A proposta a ser objeto de apreciação pelo Conselho Deliberativo deverá ser acompanhada 
dos pareceres das Comissões de Sindicância, de Esportes e Jurídica.
       §3º - Perderá, automaticamente, a condição de sócio Contribuinte na classe Individual, o atleta  
que, sem consentimento expresso da Diretoria, inscrever-se ou participar direta ou indiretamente de 
competições  amistosas  ou oficiais  contra  o Clube.  Outrossim, será  o Atleta  excluído  do quadro 
associativo, salvo se possuir título social.
     §4º - O direito de propor o ingresso na categoria de sócio Contribuinte prescreve um (1) ano após 
a última participação do Atleta em competição esportiva oficial representando o Clube."

Art. 10 e incisos:
O Cons. Giovanni Cappellano manifestou-se durante a votação, pedindo esclarecimentos.
Votados em bloco, o artigo e seus incisos foram aprovados em primeira discussão, com a seguinte 
redação constante do Projeto:
"Art. 10 - Perderá a condição de Militante, com a conseqüente exclusão do Departamento Esportivo:
               I - o que não confirmar ou não mantiver os requisitos de capacidade técnica;
              II - o que não observar o Regimento Interno do Departamento Esportivo;
             III - o que cometer falta julgada grave ou prejudicial aos interesses do Clube;
           IV - o que, sem motivo justo, a critério da Diretoria, recusar-se a tomar parte em festas 
esportivas ou competições internas e externas, amistosas ou oficiais;
               V - o que se inscrever em qualquer competição contra o Clube ou dela participar, direta ou 
indiretamente, salvo com autorização expressar do Diretor da Área Esportiva;
              VI - o que tiver comportamento, dentro ou fora das dependências sociais, que comprometa 
o bom nome do Clube."

Art. 11, parágrafo único e alíneas:
Não havendo emendas,  nem oradores  inscritos,  foram votados em bloco  o artigo,  seu parágrafo 
único e alíneas, aprovados com o seguinte teor constante do Projeto:
"Art. 11 - Os Atletas inscritos no Departamento Esportivo estão sujeitos às normas estabelecidas por 
este Regimento, cumprindo-lhes submeter-se, rigorosamente, ao regime de treinamento fixado por 
seus técnicos, além de defender com empenho, retidão e lealdade as cores do Clube.
Parágrafo Único - Cada Atleta terá sua vida esportiva e disciplinar registrada em ficha própria e que 
contenha  todos  os  dados  necessários  à  perfeita  caracterização  de  sua  personalidade  atlética  e 
comportamento, tais como:
                          a) identidade completa;
                          b) antecedentes esportivos;
                          c) registro de participações em competições amistosas e oficiais, com os resultados  
obtidos;
                          d) prêmios conquistados;
                 e) ocorrências de natureza disciplinar, mesmo que não tenham conexão com as atividades 
esportivas;
                           f) dados familiares, escolares e profissionais."
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 CAPÍTULO III - Dos Atletas Beneméritos
Art. 12 e seu parágrafo único:
Pronunciaram-se os Cons. Antonio Guerra, José Manssur, Mário Lima Cardoso, Roberto Machado 
Moreira, pedindo esclarecimentos.
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva retirou emenda criando artigo intermediário entre os 
artigos 11 e 12.
Aprovada a redação do projeto, tanto do "caput" como do parágrafo único deste artigo, a saber:
"Art.  12 - Atletas-Beneméritos - Os que, inscritos  no Departamento Esportivo e participando de 
competições oficiais em modalidades esportivas competitivas olímpicas, defendendo o Clube ou a 
Seleção Brasileira, há sete (7) anos ininterruptos, no mínimo, tenham, nesse período, conquistado 
medalhas  até  o  terceiro  lugar  em Jogos  Olímpicos  ou  Pan-americanos  promovidos  pelo  Comitê 
Olímpico Internacional (C.O.I.), em Campeonato Mundial na categoria de adultos promovido por 
Federação Internacional  ou,  ainda,  hajam se sagrado recordistas  mundiais  ou pan-americanos na 
categoria de adultos, desde que homologados os recordes.
Parágrafo  Único  -  O  título  previsto  neste  artigo  serão  concedidos  pelo  Conselho  Deliberativo, 
mediante  proposta  fundamentada  da  Diretoria  ou  de  cinqüenta  (50)  Conselheiros,  no  mínimo, 
sempre acompanhada de parecer das Comissões de Sindicância, Jurídica e de Esportes."

Art. 13:
Aprovada a redação proposta no Projeto, qual seja:
"Art.  13  -  Os  sócios  Atletas  beneméritos  estão  isentos  do  pagamento  das  anuidades  e,  se 
pertencentes à classe Familiar, este direito estende-se apenas aos respectivos cônjuges."

Art. 14:
Aprovada a redação do Projeto de alteração, qual seja:
"Art. 14 - O Atleta, por si ou com o consentimento de um (1) dos pais ou responsável, se se tratar de 
civilmente  menor  de  idade,  poderá  pleitear  à  Diretoria  o  encaminhamento  da  proposta  para  a 
concessão  do  título  de  Atleta  Benemérito,  com direito,  no caso  de  indeferimento,  a  recurso  ao 
Conselho Deliberativo."

Art. 15:
Aprovada a redação do Projeto de alteração, a saber:
"Art.  15 - A entrega do título de Atleta  benemérito  realizar-se-á em sessão solene do Conselho 
Deliberativo, com a participação da Diretoria."

Art. 16:
Pronunciou-se o Cons. José de Barros, para tecer considerações sobre a matéria.
Submetida à votação, foi aprovada a proposta do Projeto, assim redigida:
Art. 16 - Perderá automaticamente a condição de Atleta Benemérito, aquele que, recebido o seu 
título de honra, vier a participar, direta ou indiretamente, inscrevendo-se em qualquer outro Clube, 
de qualquer competição contra o Clube, sendo, inclusive, excluído do quadro associativo, salvo se 
antes tiver pertencido à categoria Contribuinte, hipótese em que à mesma reverterá."

Art. 17:
Aprovada a redação do Projeto de alteração, qual seja:
"Art.  17 - O direito do atleta de pleitear o seu ingresso na categoria de sócio Atleta Benemérito 
prescreve um (1) ano após sua última participação em competições oficiais representando o Clube."
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CAPÍTULO IV
Dos Atletas Veteranos
Art. 18:
Fez uso da palavra o Cons. Antonio Guerra, tecendo comentários sobre a matéria.
Decidiu-se aprovar a redação do Projeto, qual seja:
"Art. 18 - Será considerado Atleta Veterano, o associado que inscrito no Departamento Esportivo, 
tiver a idade mínima ou acima da mínima prevista no regulamento da federação da modalidade que 
praticar."

Art. 19
Sem emendas  ou  manifestações,  o  artigo  foi  submetido  à  votação,  tendo  o  Plenário  resolvido 
aprovar a redação do Projeto, a saber:
"Art. 19 - Observadas as prioridades do Departamento Esportivo, os Veteranos poderão utilizar-se 
das  dependências  esportivas  para  a  promoção  de  campeonatos  internos,  partidas  oficiais  e 
amistosas."

Art. 20:
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 20 - O Clube manterá, em dependências apropriadas, documentação relativa a feitos dos seus 
principais Atletas Veteranos."

CAPÍTULO V
Das Viagens e das Delegações
Art. 21:
Tendo  o  Cons.  Giovanni  Cappellano  retirado  emenda  que  apresentou,  foi  aprovada  a  redação 
constante do Projeto, ou seja:
"Art.  21  -  Os  Diretores  da  Área  Esportiva,  poderão  autorizar  viagens  de  delegações  quando 
previamente programadas no calendário de cada seção, com prioridade para competições oficiais, 
dentro das verbas orçamentárias previstas."

Art. 22:
O Sr.  Presidente  pediu  que  a  Comissão  de  Redação  atentasse  à  remissão  ao  artigo  20  que,  na 
verdade, é ao Art. 21 do Projeto.
Foi aprovada a redação proposta no Projeto, a saber:
"Art. 22 - Atendidas as condições do artigo 21, caberá ao Diretor Adjunto da seção operacionalizar a 
viagem."

Art. 23:
O Cons. Giovanni Cappellano retirou emenda que apresentou, por colidir com o Estatuto.
Foi aprovada a redação constante do Projeto, a saber:
"Art.  23 - Viagem não prevista  em calendário  e  que tiver  um caráter  excepcional,  assim como 
viagem  cuja  verba  preestabelecida  não  for  suficiente,  somente  será  realizada  depois  da  sua 
viabilização financeira através de remanejamento orçamentário, dentro da verba do Departamento 
Esportivo, com a aprovação da Diretoria ou com a obtenção de recursos extraordinários."<P>
Art. 24, parágrafo único e alíneas "a" e "b":
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva retirou emenda que havia apresentado.
O "caput" do artigo, seu parágrafo único e alíneas "a" e "b" não foram alvo de emendas, portanto 
votou-se em bloco.
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Aprovada a redação do Projeto, qual seja:
"Art.  24  -  As  viagens  de  delegação  esportiva,  somente  serão  autorizadas,  quando  o  impresso 
denominado  "Previsão  de  Viagem" preenchido  pelo  Diretor  Adjunto,  for  aprovado  por  um dos 
Diretores da Área Esportiva e com conhecimento da Presidência.
Parágrafo único - Do impresso "Previsão de Viagem" deverão constar,  entre outras,  as seguintes 
informações básicas:
                  a) justificativa para realização da viagem;
                  b) nome do chefe da delegação;"

Art. 24, alínea "c":
Havia duas emendas à alínea, uma da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva e outra do Cons. 
Giovanni Cappellano, esta última no sentido de constar "relação dos integrantes, de sua condição ou 
não de associado e suas perspectivas de desempenho individual e global".
Manifestaram-se os Cons. Mário Lima Cardoso, sobre a primeira, José Roberto Coutinho de Arruda, 
pedindo esclarecimentos quanto à segunda, Giovanni Cappellano, a fim de defender seu ponto de 
vista,  Edgard  Ozon  e  Paulo  Cesar  de  Arruda  Castanho,  contrários  à  idéia  do  Conselheiro 
proponente.
Submetida à votação, foi rejeitada a emenda do Cons. Giovanni Cappellano.
Quanto à emenda da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, foi aprovada por 25 contra 20 votos, 
passando esta alínea a ter a seguinte redação:
"Art. 24 - ...
           c) relação dos integrantes e seu histórico e desempenho esportivo individual e global nos 
últimos 12 meses no Clube, e suas perspectivas de desempenho em campeonato."

Art. 24, alíneas "d" a "h":
O Cons.  Giovanni  Cappellano  retirou a emenda que apresentou à  alínea  "f",  no sentido  de que 
prevalecesse sempre o menor custo do meio de transporte.
Como  não  tinham  sido  apresentadas  emendas  a  estes  dispositivos,  foram  votados  em  bloco  e 
aprovados, conforme proposto no Projeto, ou seja:
"Art. 24 - ...
           d) técnico responsável;
           e) destino, data e hora de saída e de regresso;
           f) meio de transporte;
           g) local de hospedagem, com endereço e telefone;
           h) previsão de despesas;"

Art. 24, alíneas "i" e "j":
O Cons. Giovanni Cappellano retirou também a emenda que havia proposto à alínea "i", da mesma 
forma que a Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva retirou a emenda que apresentou à alínea "j".
Manifestaram-se  os  Cons.  Roberto  Machado  Moreira  e  Mário  Lima  Cardoso,  pedindo 
esclarecimentos.
Foi aprovada a proposta constante do Projeto, a saber:
"Art. 24 - ...
           i) natureza da competição e nome dos participantes;
           j) assinatura de um dos Diretores Executivos da Área Esportiva e do Presidente."

Presidente - Alertado pelo Cons. Reinaldo Pinheiro Lima sobre o horário, propôs a prorrogação da 
reunião por 15 minutos, para conclusão do Capítulo VII, aprovado.
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Art. 25:
Retirada emenda da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva,  acrescentando a possibilidade do 
chefe da delegação ser um dos Membros da Comissão de Esportes.
Aprovada a redação do Projeto, a saber:
"Art. 25 - O chefe da delegação será, preferivelmente, um Diretor da Área Esportiva."

Art. 26 e alíneas:
O artigo e suas alíneas foram votados em bloco, tendo sido aprovada a redação constante do Projeto, 
com o seguinte teor:
"Art. 26 - São deveres dos integrantes da delegação:
           a) a observação rigorosa, através de comportamento exemplar, da orientação do chefe da 
delegação;
                b) o uso de trajes apropriados em todas as ocasiões;
                c) a permanência nos locais determinados pelo chefe da delegação e a solicitação formal 
de autorização para eventuais saídas ou desligamentos;
          d)  a aceitação dos resultados esportivos  das competições,  sem a emissão de conceitos 
desairosos a respeito de adversários, arbitragens, lugares de hospedagem e outros serviços;
                e) a utilização em sua bagagem do estritamente indispensável, comprometendo-se a arcar  
com as despesas e eventuais excessos;
                f) o pagamento de gastos extraordinários e os não autorizados pelo chefe da delegação;
                g) a não participação em qualquer evento estranho à competição, salvo com autorização 
expressa do chefe da delegação."

Art. 27, alíneas e parágrafo único:
Manifestaram-se os Cons. Carlos Guastelli, Roberto Machado Moreira, José Manssur e Paulo Cesar 
de Arruda Castanho,  todos eles  sobre a redação em si,  e José  de Barros,  ainda sobre  a matéria 
anterior, tendo sido alertado pelo Sr. Presidente a respeito.
Aprovada a redação constante do projeto, a saber:
"Art. 27 - Ao chefe da delegação compete:
          a)  representar  oficialmente  o  Clube em todas  as  competições,  reuniões,  congressos  e 
atividades afins;
               b) promover o Clube através de contatos com os veículos de divulgação;
               c) zelar pela disciplina, pelo cumprimento do Estatuto Social do Clube e deste Regimento;
               d) aplicar penalidades "ad referendum" da Diretoria da Área Esportiva;
               e) administrar as finanças da delegação, do preenchimento de formulários à prestação de 
contas com os indispensáveis documentos fiscais de despesas realizadas;
               f) assinar a correspondência de viagem;
              g) designar auxiliares sob a sua orientação e por sua responsabilidade;
            h) apresentar, no prazo de até oito (8) dias após o regresso da delegação, relatório detalhado 
da viagem, abrangendo a prestação de contas,  a relação de atividades sociais,  eventuais medidas 
disciplinares, os resultados das competições e as classificações obtidas;
              i) manter sob sua guarda os troféus conquistados.
Parágrafo  único  -  No  exterior,  além  das  obrigações  acima  estipuladas,  compete  ao  chefe  da 
delegação  zelar  pelos  serviços  alfandegários  e  policiais,  além  de  apresentar-se  oficialmente  às 
autoridades diplomáticas brasileiras."

Art. 28:
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Aprovada, sem discussões, a redação do Projeto, qual seja:
"Art.  28  -  O  número  de  atletas  será  delimitado  pelas  regras  oficiais  da  modalidade  ou  pelo 
regulamento da competição."

Art. 29:
Aprovada a redação proposta no Projeto, qual seja:
"Art.  29 - Observados os artigos  22 e 23,  todas  as viagens de delegações  do Clube ao exterior 
deverão ser aprovadas pela Diretoria da Área Esportiva sessenta dias antes da realização efetiva da 
competição."

Art. 30:
Manifestou-se o Cons. José Manssur, sobre o aspecto redacional do artigo.
Aprovada a redação constante do Projeto, a saber:
"Art.  30  -  A  estada,  no  Clube,  de  delegações  de  entidades  esportivas  convidadas,  deverá  ser 
aprovada pela Diretoria da Área Esportiva."

CAPÍTULO VI - Do Transporte de Delegações
Art. 31:
Aprovado o texto proposto no Projeto, a saber:
"Art. 31 - O transporte de Atletas ou delegações esportivas obedecerá à autorização e prioridade, 
determinadas pelo Departamento Esportivo, excluídos deste contexto os transportes para serviços 
médicos e hospitalares, que terão preferência absoluta."

Art. 32 e parágrafo único:
Aprovado o texto do Projeto, qual seja:
"Art. 32 - No documento de autorização de utilização de veículos da frota do Clube deverá constar o 
destino, a hora da saída e o retorno, além do número de pessoas a serem transportadas.
Parágrafo único - A saída e o retorno acontecerão, preferencialmente, nas portarias do Clube."

Art. 33:
Aprovada a redação constante do Projeto, qual seja:
"Art.  33 - Para efeitos disciplinares,  qualquer veículo utilizado no transporte de delegações será 
considerado como dependência do Clube."

Item 4 - Várias.
Presidente - Não havia oradores inscritos em "Várias".  Informou o número de Conselheiros que 
tinham assinado a lista de presença e encerrou os trabalhos às 23h15m.

REUNIÃO DE 20/9/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com 
noventa e quatro Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                 : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente            : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário        : Adalberto Luiz Federighi
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Segunda Secretária "ad hoc": Anamaria Andrade Damasceno

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Dando início à reunião, convidou a Cons. Anamaria Andrade Damasceno para ocupar a 
segunda secretaria, visto que o Cons. Eduardo Lobo Fonseca esteve ausente por motivo de viagem. 
Em seguida, chamou para tomar posse o Cons. Roberto Emílio Piumatti, que não estava presente. 
Leu proposta de voto de congratulações com a Diretoria Cultural subscrito pelos Cons. Luiz Ernesto 
Machado Kawall, Francisco Lotufo Filho, Plínio de Azevedo Marques, Mário Lima Cardoso, Dulce 
e Mário Avancini e Roberto Machado Moreira, pela apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado, 
evento que integrou os festejos do 94º aniversário de fundação do Clube, aprovado. Leu voto de 
congratulações com a Diretoria e funcionários proposto pela Cons. Denise de Mattos Faro Migliore, 
pela organização e êxito dos festejos de aniversário, aprovado. Associou-se aos votos aprovados, 
cumprimentando os dirigentes da Diretoria, em especial os da área Cultural.

Primeiro Secretário - Leu voto subscrito pelo Cons. Plínio de Azevedo Marques, congratulando-se 
com a Mesa do Conselho, Diretoria e Comissão Organizadora, pela realização e sucesso do Fórum 
Pinheiros 2.000, aprovado.

Presidente - Ratificou o voto aprovado, reiterando cumprimentos pela organização e efetivação do 
evento.

José  Manssur -  Teceu  prolongado  pronunciamento,  enaltecendo  os  festejos  de  aniversário  do 
Clube, com destaque especial  à exibição da Orquestra Sinfônica de São Paulo,  congratulando-se 
com os organizadores, bem como com o corpo associativo pela existência do Clube.

Sílvia Schuster - Referiu-se às situações que vêm sendo vividas pelos Conselheiros, destacando a 
atualização do Regimento Esportivo e o Fórum Pinheiros 2.000. Informou que o Clube voltou a 
integrar a Liga Nacional de Voleibol, o que vem provar o esforço que vem sendo empenhado pela 
Diretoria.  Propôs voto de louvor à seção de Voleibol,  e agradeceu o apoio que a Diretoria vem 
dando a este setor, aprovado.

Walter Persson Hildebrandi - Associou-se ao voto de congratulações proposto à Diretoria Cultural 
pela  apresentação  da  Orquestra  Sinfônica  do  Estado.  Homenageou  o  Cons.  Pedro  Geretto,  ex-
Diretor Cultural, incentivador da cultura dentro do Pinheiros.

João Benedito de Azevedo Marques - Ratificou os votos aprovados,  dando ênfase à exposição 
organizada pela Comissão Pró-Memória presidida pelo Cons. Francisco Lotufo Filho, por ocasião da 
apresentação  da  Orquestra  Sinfônica,  na  Pista  de  Atletismo.  Cumprimentou  a  Comissão  pelo 
abnegado trabalho de resgate da história do Clube, propondo voto de louvor em sua homenagem, 
aprovado.

4. ORDEM DO DIA:
Presidente - Passou à discussão do item seguinte da pauta, objeto da sessão permanente, isto é, à 
apreciação  do  proc.  CD-46/86,  referente  ao  projeto  de  Regimento  Interno  do  Departamento 
Esportivo.

Deliberações:
CAPITULO VII - Da Alimentação
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Art. 34, "caput":
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
"Art. 34 - Quando possível, será fornecida aos inscritos no Departamento Esportivo a alimentação 
necessária e adequada às atividades das quais participarem."

Art. 34, parágrafo único:
Manifestou-se o Cons. Luís Eduardo Pinheiro Lima, contrário à proposta do projeto,  tendo sido 
aparteado pela Cons. Sílvia Schuster.
Os  Cons.  Giovanni  Cappellano,  Reinaldo  Pinheiro  Lima  pronunciaram-se  pela  necessidade  de 
acompanhamento de profissional Nutricionista no cuidado do lanche do atleta.
O Cons.  Roberto  Machado Moreira  entendeu  que a  emenda  apresentada  (a  seguir  mencionada) 
completava o "caput do artigo, e fez recomendação à Comissão de Redação.
Colocada em votação,  foi  aprovada unanimemente emenda da Conselheira Laís Helena Pinheiro 
Lima e Silva, ficando este dispositivo assim redigido:
"Art. 34 - ...
Parágrafo Único - A forma, tipo de refeição, seu balanceamento, necessidade e local, serão fixados 
pelo Departamento Esportivo e aprovados por profissionais Nutricionistas."

CAPITULO VIII - Dos Uniformes e Material Esportivo
Art. 35:
Aprovada a proposta do projeto, qual seja:
"Art. 35 - Durante as atividades esportivas os inscritos no Departamento Esportivo, bem como os 
técnicos  e  professores,  deverão  utilizar  uniforme  e  material  esportivos  fornecidos  pelo  Clube, 
cabendo à Gerência Esportiva a fiscalização do cumprimento deste artigo."

Art. 35, criação de parágrafo único:
Manifestaram-se contrários à emenda apresentada ao dispositivo (a seguir mencionada), os Cons. 
Miguel  Carlos  Cagnoni,  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Mário  Lima  Cardoso  e  Hugo  Nivaldo 
Napoli.
O  Cons.  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  pediu  esclarecimentos  com  relação  à  disposição 
estatutária do Art. 34.
Os Cons. Décio Cecílio Silva Júnior e Luís Eduardo Pinheiro Lima apoiaram a emenda.
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva defendeu a emenda que apresentou, pretendendo criar 
um parágrafo único neste artigo relativo à responsabilidade de devolução, à Rouparia, de material 
esportivo do Clube, utilizado por atletas, professores e técnicos.
A emenda foi rejeitada por 34 contra 29 votos.

CAPITULO IX - Da Disciplina Esportiva
Art. 36:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
"Art.  36  -  Os  inscritos  no  Departamento  Esportivo  estão  sujeitos  ao  regime  disciplinar  aqui 
instituído."

Art. 37, alíneas e parágrafos:
O Cons. Roberto Machado Moreira manifestou-se pela supressão das alíneas "a" e "b", que repetem 
disposição estatutária,  tendo sido esclarecido pelo Sr.  Presidente que isto dependeria da rejeição 
destes dispositivos, pelo Plenário. 
O mesmo Conselheiros chamou a atenção do Conselho pela redação simplista do §1º.
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Quanto ao entendimento do Cons. Roberto Machado Moreira, o Cons. José Roberto Coutinho de 
Arruda  disse  que  a  redação  poderia  ser  aperfeiçoada  pela  Comissão,  evitando,  assim,  erro  de 
interpretação.
O Cons. Luís Eduardo Pinheiro Lima referiu-se à punição de Atletas Beneméritos.
O Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, ao final de longa exposição, perguntou se as matérias que 
estavam sendo discutidas no momento, referentes à disciplinar do atleta, não estariam derrogando o 
que foi aprovado quando da reforma estatutária concluída em 1991.
O Cons. José Edmur Vianna Coutinho, pela Comissão Jurídica, disse que, principalmente em virtude 
da ressalva feita ao final do Art. 37, que tais penalidades não interferiam com a possibilidade de ser 
imposta ao atleta a penalidade que foi prevista no Estatuto. O Cons. Antonio Guerra o aparteou 
quanto à questão, lembrando os termos do Art. 120 do Estatuto.
Ao final da votação, foram aprovados o artigo e suas alíneas, conforme proposto no projeto, a saber: 
(O Cons. Adalberto Luiz Federighi apresentou sugestão à Comissão de Redação)
"Art. 37 - Aos infratores das normas contidas neste Regimento serão aplicadas, hierarquicamente ou 
de acordo com a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, além das que forem previstas 
no Estatuto Social:
                a) advertência verbal;
                b) advertência escrita;
                c) suspensão da seção;
                d) exclusão do Clube, no caso de Militante e de Pré-Militante;
                e) exclusão da seção, no caso de sócio;
        §1º - As penalidades de advertência escrita, suspensão e exclusão serão comunicadas por carta, 
contra recibo e, no caso de não ser encontrado o indiciado, por edital afixado nos quadros de avisos 
do Clube.
    §2º - As penalidades serão aplicadas pela Diretoria da Área Esportiva, sem prejuízo das previstas 
no Estatuto Social."

Art. 38:
O Cons. Antonio Guerra pronunciou-se apenas com referência à correção da numeração do artigo 
(erro datilográfico).
O Cons. Roberto Machado Moreira levantou questão de ordem, posicionando-se pela rejeição deste 
dispositivo frente aos termos do Art.  40, §1º do Estatuto,  mas o Sr.  Presidente não acolheu sua 
emenda.
Aprovada o texto constante do projeto de alteração, a saber:
"Art. 38 - No prazo de quinze dias, contados do recebimento da carta ou da afixação do edital que 
atendam ao previsto no §1º do artigo 36, o indiciado poderá recorrer à Diretoria, tendo o Presidente 
a prerrogativa de conceder ao recurso efeito suspensivo."

Art. 39, alíneas "a" a "e":
Não tendo sido objeto de emendas,  o caput  do artigo e suas alíneas  "a"  a "e"  foram aprovados 
conforme proposto no projeto, ou seja:
"Art.  39  -  Além  das  condições  previstas  no  artigo  10  e  as  penalidades  citadas  no  artigo  36, 
constituem-se em transgressões disciplinares, entre outras:
                  a) descumprir ou permitir que sejam descumpridos o Estatuto do Clube, este Regimento, 
as Resoluções do Conselho Deliberativo e da Diretoria, assim como as normas internas das seções 
esportivas;
                    b) manter conduta contrária à ética esportiva;
                    c) descumprir determinações dos dirigentes, dos técnicos e dos professores;
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             d) invadir locais de competições não sendo delas participante, ou mesmo entrar em quadras,  
campos esportivos ou equivalentes sem a autorização do árbitro ou da autoridade competente na 
ocasião;
                    e) promover desordens em dependências esportivas;"

Art. 39, alínea "f":
O Cons. José Manssur posicionou-se contrário à emenda a este dispositivo (a seguir mencionada).
O Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara defendeu a emenda que apresentou e foi apoiado pela Cons. 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva.
Submetida a matéria à votação, foi aprovada emenda modificativa do Cons. Paulo Roberto Chaves 
de Lara, ficando este dispositivo assim redigido:
"Art. 39 - ...
           f)  recusar-se a comparecer  perante  os órgãos da Justiça  Desportiva,  de Inquéritos  ou 
Sindicâncias Internas quando regularmente convocado ou intimado;"

Art. 39, alíneas "g" a "j":
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 39 - ...
           g) comportar-se deslealmente em qualquer competição;
            h) conceder entrevistas ou fazer comentários que desabonem o Clube ou as suas autoridades 
competentes;
            i) ausentar-se em jogos ou treinamentos ou recusar-se a participar deles;
            j) desrespeitar a bandeira ou o uniforme do Clube."
O Cons. Roberto Machado Moreira entendeu que a alínea "g" era mera repetição da alínea "b", 
propondo  a eliminação da primeira. Fez, também, sugestão de redação à alínea "h". Foi esclarecido 
pelo Sr. Presidente que sua proposta de supressão da alínea "g" estava condicionada à rejeição da 
mesma, pelo Plenário.
Os Cons. Edgard Ozon, Reinaldo Pinheiro Lima e Sílvia Schuster apresentaram sugestão de redação 
à alínea "h".

Art. 39, criação de alínea "k":
O Cons. Giovanni Cappellano manifestou-se esclarecendo e defendendo a emenda que formulou, 
que, ao final foi aprovada por significativa maioria de votos, sendo decidido criar uma alínea "k" 
neste artigo, com a redação seguinte:
"Art. 39 - ...
           k) conhecedor de ser portador de moléstia grave e não avisar o Departamento Esportivo ou 
Médico;"

Art. 39, criação de alínea "l":
Aprovada por significativa maioria de votos emenda do Cons. Giovanni Cappellano no sentido de 
criar uma alínea "l" neste artigo, assim redigida:
"Art. 39 - ...
           l) viciado e/ou traficante de drogas proibidas pela legislação vigente."

    CAPITULO X - Do Departamento Esportivo
Art. 40 e parágrafo único:
Rejeitada  emenda  do  Cons.  Giovanni  Cappellano  acrescentando,  no  "caput",  após  a  expressão 
"competitivas e", a palavra /ou".

19



Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art.  40 - O Departamento Esportivo tem como objetivo a difusão e a coordenação de todas as 
atividades esportivas amadoristas, competitivas e recreativas do Clube filiadas ou não às entidades 
oficiais.
Parágrafo Único - Haverá, obrigatoriamente, uma seção para cada modalidade de esporte praticada 
no Clube."

Art. 41, "caput", parágrafo único e alíneas "a" e "b":
Retiradas emendas dos Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva e Giovanni Cappellano ao "caput" 
deste artigo, tratando da administração do Departamento Esportivo.
Aprovada a redação constante do projeto, qual seja:
"Art.  41  -  O  Departamento  Esportivo  terá  uma  gerência  a  ser  exercida  por  funcionários 
especializados e de reconhecida capacidade em seu setor.
Parágrafo Único - São atribuições da Gerência de Esportes:
                         a) administrar o Departamento Esportivo, organizando e distribuindo o serviço entre 
funcionários e fiscalizando a sua execução, conforme programação estabelecida pela Diretoria da 
Área Esportiva;
                              b) organizar todas as atividades do Departamento."

Art. 41, criação de alínea "c":
Aprovada por 25 contra 19 votos emenda da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva criando uma 
terceira alínea neste artigo, assim redigida:
"Art. 41 - ...

1. atender pais de atletas e comunicá-los, através de fichas de informação, da participação de seu filho 
na atividade esportiva."

REUNIÃO DE 20/9/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e três, em segunda convocação, às 20h30m, com 
noventa e quatro Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                            : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente                    : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário              : Adalberto Luiz Federighi
Segunda Secretária "ad hoc": Anamaria Andrade Damasceno

3. EXPEDIENTE:
Presidente - Dando início à reunião, convidou a Cons. Anamaria Andrade Damasceno para ocupar a 
segunda secretaria, visto que o Cons. Eduardo Lobo Fonseca esteve ausente por motivo de viagem. 
Em seguida, chamou para tomar posse o Cons. Roberto Emílio Piumatti, que não estava presente. 
Leu proposta de voto de congratulações com a Diretoria Cultural subscrito pelos Cons. Luiz Ernesto 
Machado Kawall, Francisco Lotufo Filho, Plínio de Azevedo Marques, Mário Lima Cardoso, Dulce 
e Mário Avancini e Roberto Machado Moreira, pela apresentação da Orquestra Sinfônica do Estado, 
evento que integrou os festejos do 94º aniversário de fundação do Clube, aprovado. Leu voto de 
congratulações com a Diretoria e funcionários proposto pela Cons. Denise de Mattos Faro Migliore, 
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pela organização e êxito dos festejos de aniversário, aprovado. Associou-se aos votos aprovados, 
cumprimentando os dirigentes da Diretoria, em especial os da área Cultural.

Primeiro Secretário - Leu voto subscrito pelo Cons. Plínio de Azevedo Marques, congratulando-se 
com a Mesa do Conselho, Diretoria e Comissão Organizadora, pela realização e sucesso do Fórum 
Pinheiros 2.000, aprovado.

Presidente - Ratificou o voto aprovado, reiterando cumprimentos pela organização e efetivação do 
evento.

José  Manssur -  Teceu  prolongado  pronunciamento,  enaltecendo  os  festejos  de  aniversário  do 
Clube, com destaque especial  à exibição da Orquestra Sinfônica de São Paulo,  congratulando-se 
com os organizadores, bem como com o corpo associativo pela existência do Clube.

Sílvia Schuster - Referiu-se às situações que vêm sendo vividas pelos Conselheiros, destacando a 
atualização do Regimento Esportivo e o Fórum Pinheiros 2.000. Informou que o Clube voltou a 
integrar a Liga Nacional de Voleibol, o que vem provar o esforço que vem sendo empenhado pela 
Diretoria.  Propôs voto de louvor à seção de Voleibol,  e agradeceu o apoio que a Diretoria vem 
dando a este setor, aprovado.

Walter Persson Hildebrandi - Associou-se ao voto de congratulações proposto à Diretoria Cultural 
pela  apresentação  da  Orquestra  Sinfônica  do  Estado.  Homenageou  o  Cons.  Pedro  Geretto,  ex-
Diretor Cultural, incentivador da cultura dentro do Pinheiros.

João Benedito de Azevedo Marques - Ratificou os votos aprovados,  dando ênfase à exposição 
organizada pela Comissão Pró-Memória presidida pelo Cons. Francisco Lotufo Filho, por ocasião da 
apresentação  da  Orquestra  Sinfônica,  na  Pista  de  Atletismo.  Cumprimentou  a  Comissão  pelo 
abnegado trabalho de resgate da história do Clube, propondo voto de louvor em sua homenagem, 
aprovado.

4. ORDEM DO DIA:
Presidente - Passou à discussão do item seguinte da pauta, objeto da sessão permanente, isto é, à 
apreciação  do  proc.  CD-46/86,  referente  ao  projeto  de  Regimento  Interno  do  Departamento 
Esportivo.

Deliberações:
CAPITULO VII - Da Alimentação
Art. 34, "caput":
Aprovada a redação do projeto, qual seja:
"Art. 34 - Quando possível, será fornecida aos inscritos no Departamento Esportivo a alimentação 
necessária e adequada às atividades das quais participarem."

Art. 34, parágrafo único:
Manifestou-se o Cons. Luís Eduardo Pinheiro Lima, contrário à proposta do projeto,  tendo sido 
aparteado pela Cons. Sílvia Schuster.
Os  Cons.  Giovanni  Cappellano,  Reinaldo  Pinheiro  Lima  pronunciaram-se  pela  necessidade  de 
acompanhamento de profissional Nutricionista no cuidado do lanche do atleta.
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O Cons.  Roberto  Machado Moreira  entendeu  que a  emenda  apresentada  (a  seguir  mencionada) 
completava o "caput do artigo, e fez recomendação à Comissão de Redação.
Colocada em votação,  foi  aprovada unanimemente emenda da Conselheira Laís Helena Pinheiro 
Lima e Silva, ficando este dispositivo assim redigido:
"Art. 34 - ...
Parágrafo Único - A forma, tipo de refeição, seu balanceamento, necessidade e local, serão fixados 
pelo Departamento Esportivo e aprovados por profissionais Nutricionistas."

CAPITULO VIII - Dos Uniformes e Material Esportivo
Art. 35:
Aprovada a proposta do projeto, qual seja:
"Art. 35 - Durante as atividades esportivas os inscritos no Departamento Esportivo, bem como os 
técnicos  e  professores,  deverão  utilizar  uniforme  e  material  esportivos  fornecidos  pelo  Clube, 
cabendo à Gerência Esportiva a fiscalização do cumprimento deste artigo."

Art. 35, criação de parágrafo único:
Manifestaram-se contrários à emenda apresentada ao dispositivo (a seguir mencionada), os Cons. 
Miguel  Carlos  Cagnoni,  José  Edmur  Vianna  Coutinho,  Mário  Lima  Cardoso  e  Hugo  Nivaldo 
Napoli.
O  Cons.  José  Roberto  Coutinho  de  Arruda  pediu  esclarecimentos  com  relação  à  disposição 
estatutária do Art. 34.
Os Cons. Décio Cecílio Silva Júnior e Luís Eduardo Pinheiro Lima apoiaram a emenda.
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva defendeu a emenda que apresentou, pretendendo criar 
um parágrafo único neste artigo relativo à responsabilidade de devolução, à Rouparia, de material 
esportivo do Clube, utilizado por atletas, professores e técnicos.
A emenda foi rejeitada por 34 contra 29 votos.

CAPITULO IX - Da Disciplina Esportiva
Art. 36:
Aprovada a redação do projeto, a saber:
"Art.  36  -  Os  inscritos  no  Departamento  Esportivo  estão  sujeitos  ao  regime  disciplinar  aqui 
instituído."

Art. 37, alíneas e parágrafos:
O Cons. Roberto Machado Moreira manifestou-se pela supressão das alíneas "a" e "b", que repetem 
disposição estatutária,  tendo sido esclarecido pelo Sr.  Presidente que isto dependeria da rejeição 
destes dispositivos, pelo Plenário. 
O mesmo Conselheiros chamou a atenção do Conselho pela redação simplista do §1º.
Quanto ao entendimento do Cons. Roberto Machado Moreira, o Cons. José Roberto Coutinho de 
Arruda  disse  que  a  redação  poderia  ser  aperfeiçoada  pela  Comissão,  evitando,  assim,  erro  de 
interpretação.
O Cons. Luís Eduardo Pinheiro Lima referiu-se à punição de Atletas Beneméritos.
O Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara, ao final de longa exposição, perguntou se as matérias que 
estavam sendo discutidas no momento, referentes à disciplinar do atleta, não estariam derrogando o 
que foi aprovado quando da reforma estatutária concluída em 1991.
O Cons. José Edmur Vianna Coutinho, pela Comissão Jurídica, disse que, principalmente em virtude 
da ressalva feita ao final do Art. 37, que tais penalidades não interferiam com a possibilidade de ser 
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imposta ao atleta a penalidade que foi prevista no Estatuto. O Cons. Antonio Guerra o aparteou 
quanto à questão, lembrando os termos do Art. 120 do Estatuto.
Ao final da votação, foram aprovados o artigo e suas alíneas, conforme proposto no projeto, a saber: 
(O Cons. Adalberto Luiz Federighi apresentou sugestão à Comissão de Redação)
"Art. 37 - Aos infratores das normas contidas neste Regimento serão aplicadas, hierarquicamente ou 
de acordo com a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, além das que forem previstas 
no Estatuto Social:
           a) advertência verbal;
           b) advertência escrita;
           c) suspensão da seção;
           d) exclusão do Clube, no caso de Militante e de Pré-Militante;
           e) exclusão da seção, no caso de sócio;
  §1º - As penalidades de advertência escrita, suspensão e exclusão serão comunicadas por carta, 
contra recibo e, no caso de não ser encontrado o indiciado, por edital afixado nos quadros de avisos 
do Clube.
 §2º - As penalidades serão aplicadas pela Diretoria da Área Esportiva, sem prejuízo das previstas no 
Estatuto Social."

Art. 38:
O Cons. Antonio Guerra pronunciou-se apenas com referência à correção da numeração do artigo 
(erro datilográfico).
O Cons. Roberto Machado Moreira levantou questão de ordem, posicionando-se pela rejeição deste 
dispositivo frente aos termos do Art.  40, §1º do Estatuto,  mas o Sr.  Presidente não acolheu sua 
emenda.
Aprovada o texto constante do projeto de alteração, a saber:
"Art. 38 - No prazo de quinze dias, contados do recebimento da carta ou da afixação do edital que 
atendam ao previsto no §1º do artigo 36, o indiciado poderá recorrer à Diretoria, tendo o Presidente 
a prerrogativa de conceder ao recurso efeito suspensivo."

Art. 39, alíneas "a" a "e":
Não tendo sido objeto de emendas,  o caput  do artigo e suas alíneas  "a"  a "e"  foram aprovados 
conforme proposto no projeto, ou seja:
"Art.  39  -  Além  das  condições  previstas  no  artigo  10  e  as  penalidades  citadas  no  artigo  36, 
constituem-se em transgressões disciplinares, entre outras:
           a) descumprir ou permitir que sejam descumpridos o Estatuto do Clube, este Regimento, as 
Resoluções do Conselho Deliberativo e da Diretoria,  assim como as normas internas das seções 
esportivas;
            b) manter conduta contrária à ética esportiva;
           c) descumprir determinações dos dirigentes, dos técnicos e dos professores;
           d) invadir locais de competições não sendo delas participante, ou mesmo entrar em quadras, 
campos esportivos ou equivalentes sem a autorização do árbitro ou da autoridade competente na 
ocasião;
           e) promover desordens em dependências esportivas;"

Art. 39, alínea "f":
O Cons. José Manssur posicionou-se contrário à emenda a este dispositivo (a seguir mencionada).
O Cons. Paulo Roberto Chaves de Lara defendeu a emenda que apresentou e foi apoiado pela Cons. 
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva.
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Submetida a matéria à votação, foi aprovada emenda modificativa do Cons. Paulo Roberto Chaves 
de Lara, ficando este dispositivo assim redigido:
"Art. 39 - ...
        f)  recusar-se  a  comparecer  perante  os  órgãos  da  Justiça  Desportiva,  de  Inquéritos  ou 
Sindicâncias Internas quando regularmente convocado ou intimado;"

Art. 39, alíneas "g" a "j":
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 39 - ...
           g) comportar-se deslealmente em qualquer competição;
           h) conceder entrevistas ou fazer comentários que desabonem o Clube ou as suas autoridades  
competentes;
           i) ausentar-se em jogos ou treinamentos ou recusar-se a participar deles;
           j) desrespeitar a bandeira ou o uniforme do Clube."
O Cons. Roberto Machado Moreira entendeu que a alínea "g" era mera repetição da alínea "b", 
propondo  a eliminação da primeira. Fez, também, sugestão de redação à alínea "h". Foi esclarecido 
pelo Sr. Presidente que sua proposta de supressão da alínea "g" estava condicionada à rejeição da 
mesma, pelo Plenário.
Os Cons. Edgard Ozon, Reinaldo Pinheiro Lima e Sílvia Schuster apresentaram sugestão de redação 
à alínea "h".

Art. 39, criação de alínea "k":
O Cons. Giovanni Cappellano manifestou-se esclarecendo e defendendo a emenda que formulou, 
que, ao final foi aprovada por significativa maioria de votos, sendo decidido criar uma alínea "k" 
neste artigo, com a redação seguinte:
"Art. 39 - ...
               k) conhecedor de ser portador de moléstia grave e não avisar o Departamento Esportivo ou 
Médico;"

Art. 39, criação de alínea "l":
Aprovada por significativa maioria de votos emenda do Cons. Giovanni Cappellano no sentido de 
criar uma alínea "l" neste artigo, assim redigida:
"Art. 39 - ...
               l) viciado e/ou traficante de drogas proibidas pela legislação vigente."

CAPITULO X - Do Departamento Esportivo
Art. 40 e parágrafo único:
Rejeitada  emenda  do  Cons.  Giovanni  Cappellano  acrescentando,  no  "caput",  após  a  expressão 
"competitivas e", a palavra /ou".
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art.  40 - O Departamento Esportivo tem como objetivo a difusão e a coordenação de todas as 
atividades esportivas amadoristas, competitivas e recreativas do Clube filiadas ou não às entidades 
oficiais.
Parágrafo Único - Haverá, obrigatoriamente, uma seção para cada modalidade de esporte praticada 
no Clube."

Art. 41, "caput", parágrafo único e alíneas "a" e "b":
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Retiradas emendas dos Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva e Giovanni Cappellano ao "caput" 
deste artigo, tratando da administração do Departamento Esportivo.
Aprovada a redação constante do projeto, qual seja:
"Art.  41  -  O  Departamento  Esportivo  terá  uma  gerência  a  ser  exercida  por  funcionários 
especializados e de reconhecida capacidade em seu setor.
Parágrafo Único - São atribuições da Gerência de Esportes:
                         a) administrar o Departamento Esportivo, organizando e distribuindo o serviço entre 
funcionários e fiscalizando a sua execução, conforme programação estabelecida pela Diretoria da 
Área Esportiva;
                              b) organizar todas as atividades do Departamento."

Art. 41, criação de alínea "c":
Aprovada por 25 contra 19 votos emenda da Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva criando uma 
terceira alínea neste artigo, assim redigida:
"Art. 41 - ...

1. atender pais de atletas e comunicá-los, através de fichas de informação, da participação de seu filho 
na atividade esportiva."

REUNIÃO DE 4/10/93

1. DATA E PRESENÇA:
Dia quatro de outubro de mil novecentos e noventa e três,  em segunda convocação, às 20h30m, 
tendo assinado a lista de presença noventa e três Conselheiros presentes.

2. MESA DIRETORA:
Presidente                            : Roberto Luiz Pinto e Silva
Vice-Presidente                    : Hélio De Maria Penteado
Primeiro Secretário              : Adalberto Luiz Federighi
Segunda Secretária "ad hoc": Leila Sarhan Salomão

3. EXPEDIENTE:
Presidente -  Declarou  abertos  os  trabalhos  da  reunião,  inicialmente  convidando  a  Cons.  Leila 
Sarhan  Salomão  para  ocupar  a  segunda  secretaria,  dada  a  ausência  previamente  justificada  do 
Primeiro  Secretário  Eduardo  Lobo Fonseca.  Chamou para  tomar  posse  os  Suplentes  Gerson  de 
Oliveira, Miguel Vignola, Roberto Emílio Piumatti, Virgínia Maria Sanctos Bruno e Luiz Roberto 
Tavolieri de Oliveira, tendo estado presentes e sido declarados empossados apenas os Srs. Roberto 
Emílio Piumatti e Miguel Vignola.

Primeiro Secretário - Leu duas cartas da Diretoria congratulando-se com o Conselho pela realização 
e sucesso do Fórum Pinheiros 2.000; e dando conhecimento da nomeação dos Conselheiros Miguel 
Carlos  Cagnoni  e  Reinaldo  Fernandes  Campos  e  da  associada  Maria  Valéria  Domingues, 
respectivamente para os cargos de Diretores Adjuntos de Natação, de Handebol e de Esgrima.

4. ORDEM DO DIA:
Presidente - Dando continuidade à sessão permanente, deu início à discussão do proc. CD-46/86 
(projeto de Regimento Interno do Departamento Esportivo).
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Deliberações:
Art. 42, parágrafo único e alíneas "a" a "e":
Aprovada por unanimidade de votos a proposta do projeto, a saber:
"Art. 42 - O Departamento Esportivo terá supervisores e coordenadores de seção, cargos exercidos 
por profissionais de nível universitário e reconhecida vivência no setor.
Parágrafo Único - São atribuições dos supervisores e coordenadores de seção:
                a) elaborar o planejamento técnico da seção, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas;
                b) programar os horários de treinamentos e de competições de sua seção;
             c) ministrar, quando necessário, treinamentos aos atletas de alto nível ou outros que o 
planejamento assim exija;
               d) assessorar o Diretor Adjunto da seção em todos os assuntos de ordem técnica;
               e) efetuar os contatos necessários com Federações e Confederações Esportivas;"

Art. 42, parágrafo único, alíneas "f":
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva manifestou-se defendendo emenda que apresentou, no 
sentido de que os relatórios fossem encaminhados à Gerência Esportiva e ficassem à disposição para 
consulta.
Posicionaram-se contrários à emenda os Cons. Roberto Machado Moreira e Antonio Guerra.
Ao final da discussão, o Plenário decidiu aprovar a emenda supra, por maioria de votos, ficando este 
dispositivo com a seguinte redação:
"Art. 42 - ...
Parágrafo único - ...
                   a) ...
                   f) elaborar relatórios periódicos das atividades de sua seção e apresentá-los à Gerência 
Esportiva para eventual consulta de interesse geral do Clube;".

CAPITULO XI - Dos Técnicos e Professores
Art. 43:
A  Cons.  Laís  Helena  Pinheiro  Lima  e  Silva  justificou  a  emenda  que  apresentou  ao  artigo, 
estabelecendo  a  obrigatoriedade  dos  técnicos  e  professores  esportivos  serem  especializados  e 
formados em Educação Física.
Foram pela rejeição da emenda os Cons. Edgard Ozon, Dulce Arena Avancini e José Edmur Vianna 
Coutinho.  Posicionaram-se  pela  sua  aprovação  os  Cons.  Roberto  Machado  Moreira,  Reinaldo 
Pinheiro Lima e Mário Lima Cardoso.
O Sr.  Presidente  da  Diretoria,  a  pedido,  esclareceu  a  impossibilidade  de  posicionar-se  naquele 
instante sobre menção feita pelo Cons. José Edmur Vianna Coutinho relativa à formação dos atuais 
técnicos e professores.
A  Cons.  Leila  Sarhan  Salomão  propôs  emenda  resguardando  os  atuais  profissionais  da  área 
esportiva, mas foi esclarecida pelo Sr. Presidente da inoportunidade de fazê-lo.
Finalmente,  foi  aprovada  a  proposta  da  Cons.  Laís  Helena  Pinheiro  Lima e  Silva,  vazada  nos 
seguintes termos:
"Art.  43  - Os técnicos  e  os  professores  que ministrarem ensinamentos  em qualquer  das  seções 
esportivas do Clube, deverão ser profissionais especializados e com nível superior,  formados em 
Educação Física."

Art. 43, criação de parágrafos:
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A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva retirou proposta de emenda criando um §1º, pretendendo 
que  a  admissão  dos  profissionais  referidos  neste  artigo  dependesse  da  oitiva  das  Comissões  de 
Sindicância e de Esportes, respectivamente quando às suas condições moral e social, e técnica.
O  Conselheiro  Roberto  Machado  Moreira  manifestou-se  contrário  à  aprovação  de  dois  outros 
parágrafos, conforme proposto pela mesma Conselheira.
O Plenário decidiu aprovar os termos dos dois parágrafos propostos, a saber:
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 43 - São deveres dos técnicos e professores:
           a) ...
    §... - Os profissionais da Área Esportiva deverão se ater  única e exclusivamente à formação 
esportiva do Atleta, não exercendo qualquer influência sobre aspectos políticos, ideológicos, raciais 
ou religiosos. A infração destas determinações, desde que comprovada, acarretará o desligamento do 
profissional do quadro funcional do Clube.
    §... - O acompanhamento psicológico do Atleta ficará sob a responsabilidade dos profissionais 
especializados alocados na Área de Higiene e Saúde."

Art. 44, alíneas "a" e "b":
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 44 - São deveres dos técnicos e professores:
            a) cumprir o planejamento aprovado pela Gerência de Esportes;
         b) envidar esforços na preparação física, técnica, psicológica e moral de seus atletas, bem 
como o respeito e a dedicação às cores pinheirenses;"

Art. 44, alínea "c":
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva pronunciou-se defendendo sua emenda.
A emenda  da  Conselheira  foi  aprovada,  tendo  o  Cons.  Roberto  Machado  Moreira  apresentado 
sugestão para a redação final.
É a seguinte a redação aprovada:
"Art. 44 - São deveres dos técnicos e professores:
           a) ...
           c) atualizar-se em relação à evolução esportiva, indicando publicações especializadas, filmes, 
gravações e outros materiais de interesse da modalidade, infra-estrutura essa que será colocada à sua 
disposição pela Diretoria da Área Esportiva, mantida em seu acervo técnico."

Art. 44, alínea "d":
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 44 - São deveres dos técnicos e professores:
           a) ...
        d) elaborar o planejamento específico de sua modalidade em consonância com o plano de 
medicina esportiva estabelecido para a mesma;"

Art. 44, alíneas "e":
Aprovada emenda proposta pelo Cons. Giovanni Cappellano, a saber:
"Art. 44 - São deveres dos técnicos e professores:
           a) ...
           e) dar destaque especial à iniciação esportiva dos sócios e filhos de sócios;"

Art. 44, alíneas "f" a "o":
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Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 44 - São deveres dos técnicos e professores:
            a) ...
            f) observar rigorosamente os horários pré-fixados para os treinamentos, as competições e as 
atividades extra-aulas;
       g)  apresentar  relatórios  após  os  treinos  e  as  competições,  preenchendo  os  formulários 
fornecidos pela Gerência de Esportes;
          h) informar a Gerência de Esportes das atividades de sua seção com a devida antecedência;
     i)  apresentar-se  sempre  uniformizado  e  manter  um  comportamento  exemplar  durante  o 
desenvolvimento de seu trabalho;
          j) manter rigorosa disciplina entre seus atletas e seus alunos, informando por escrito qualquer 
transgressão às normas do Clube e do Departamento;
           k) participar de reuniões, debates, conferências, desfiles e outros eventos esportivos e sociais;
           l) prestar assistência técnica às Federações ou outras entidades, mediante prévia autorização 
do Departamento;
           m) apresentar, periodicamente, análise de evolução dos integrantes de sua seção;
            n) apresentar relatório circunstanciado no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas após o 
término de cada competição da qual haja participado;
            o) obedecer às normas deste Regimento."

Art. 45:
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva manifestou-se justificando a emenda que apresentou, 
ampliando a responsabilidade da Diretoria para com os professores e técnicos esportivos.
O Cons. Roberto Machado Moreira foi contrário à aprovação da emenda supra. Os Cons. Reinaldo 
Pinheiro Lima e Mário Avancini, favoráveis.
O Sr. Presidente da Diretoria,  a pedido, referiu-se a respeito do dispêndio a ser acarretado caso 
aprovada a emenda.
O  Cons.  Roberto  Machado  Moreira  levantou  questão  de  ordem  entendendo  que  a  Comissão 
Financeira fosse ouvida a respeito da emenda, dado que a mesma envolvia a alocação de recursos 
financeiros. O Sr. Presidente não recebeu a questão de ordem, esclarecendo que, se a proposta da 
Conselheira fosse aprovada a previsão de gasto deveria constar do Orçamento, bem como porque os 
recursos poderiam advir de patrocínios.
O  Cons.  João  Gilberto  Pacces  propôs  que  a  reunião  fosse  adiada,  para  que  maior  número  de 
Conselheiros  votassem alterações  tão  importantes,  tendo  o Sr.  Presidente  esclarecido  que  havia 
quorum mínimo para deliberação.
Submetida ao Plenário a emenda, a votação empatou por 24 votos.
A pedido, houve verificação da votação. O Cons. Mário Lima Cardoso, que não estava presente e 
adentrou o Plenário durante a verificação foi autorizado pelo Plenário a votar.
Ficou  constatado,  ao  final,  que  o  Conselho  decidiu  aprovar,  por  27  contra  26  votos  a  emenda 
apresentada pela Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva, ficando este artigo assim redigido:
"Art. 45 - A Diretoria de Esportes fornecerá os meios necessários para que os técnicos e professores 
possam  aperfeiçoar-se  nas  suas  Áreas  específicas,  promovendo,  semestralmente,  cursos  de 
aperfeiçoamento e reciclagem organizados no próprio Clube, promovendo também concursos para 
bolsas de estudos, palestras,  cursos e congressos de relevante interesse, no âmbito nacional e/ou 
internacional, criando um critério de valorização profissional baseado em conhecimento, exposição 
e resultados."

Art. 46:
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A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva expôs os motivos de emenda que apresentou, e prestou 
esclarecimentos à Cons. Dulce Avancini.
Foram contrários à aprovação da emenda os Cons. Anamaria Andrade Damasceno, Antonio Guerra 
e Mário Lima Cardoso.
O Cons. Reinaldo Lima defendeu a proposta da Conselheira, aproveitando para esclarecer que as 
emendas pela mesma apresentadas foram elaboradas por um grupo de Conselheiros.
Os Cons.  Roberto  Machado Moreira  e Dante  Vella  pronunciaram-se sobre  o mérito,  tendo este 
último pedido fosse ouvida a Diretoria a respeito.
O Sr. Presidente da Diretoria posicionou-se submetendo ao Plenário do Conselho a amplitude das 
mudanças pretendidas.
Submetida  à  votação,  a  emenda  foi  aprovada  por  maioria  de  votos,  ficando  este  artigo  assim 
redigido em primeira discussão:
"Art.  46  -  Técnicos  e  professores  terão  acesso  às  informações  da  Biblioteca  do  Departamento 
Esportivo, que será supervisionada por profissional habilitado, que cuidará de mantê-la atualizada 
sobre pesquisas e artigos integrados e requisitados às universidades e faculdades de Educação Física 
do País e do exterior."

CAPITULO XII - Das Disposições Gerais
Art. 47 e seu parágrafo único:
Não houve discussão sobre este artigo. O Conselho decidiu aprová-lo por unanimidade de votos, 
conforme proposto no projeto, a saber:
"Art.  47 - O Clube deverá manter,  permanentemente,  um registro com os nomes dos esportistas 
pinheirenses mais destacados, selecionados, anualmente, através de critérios técnicos.
Parágrafo Único - Os esportistas que figurarem nesse registro terão direito a um Diploma de Mérito, 
assinado pelo Presidente da Diretoria e pelos Diretores da Área Esportiva."

Art. 48:
Não houve discussão sobre este artigo.
Foi aprovada a redação constante do projeto, a saber:
"Art. 48 - Terão livre acesso às dependências do Clube, para a legítima execução de suas funções, as 
autoridades esportivas e a imprensa quando autorizada.

Art. 49:
O Sr. Presidente  leu correspondência da Diretoria  encampando emenda do Cons.  Paulo Roberto 
Chaves de Lara suprimindo a parte final deste artigo proposta no projeto.
A referida emenda foi aprovada por unanimidade de votos, ficando o artigo assim redigido:
"Art. 49 - Este Regimento poderá ser reformado por proposta da Diretoria ou por uma representação 
de pelo menos cinqüenta (50) Conselheiros."

Art. 50:
Aprovada, sem debates, por unanimidade de votos, a redação proposta no projeto, qual seja:
"Art.  50 - As omissões deste Regimento, bem como as interpretações de suas disposições, serão 
superadas por resoluções da Diretoria, com referendo do Conselho Deliberativo."

Art. 51:
Aprovada a redação proposta no projeto, a saber:
"Art. 51 - As normas deste Regimento se aplicam a todas as atividades desenvolvidas no âmbito do 
Departamento Esportivo."
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Proposta de criação de artigo e parágrafos
A Cons. Laís Helena Pinheiro Lima e Silva propôs a criação de um artigo com dois parágrafos, sob 
o número 53.
A emenda foi aprovada, tendo o Cons. Roberto Machado Moreira sugerido à Comissão de Redação 
que estudasse melhor a alocação do referido artigo.
O texto do artigo aprovado em primeira discussão é o seguinte:
"Art. 53 - Técnicos e professores deverão cumprir a orientação relacionada no setor da Medicina 
Esportiva.
     §1º - O atendimento médico aos atletas será obrigatório e de competência da Diretoria de Higiene 
e Saúde, de acordo com seu Regimento.
     §2º - Na ausência de recursos técnicos próprios aos atletas de alto rendimento serão efetuados 
convênios com entidades especializadas e devidamente equipadas para mensurações técnicas."

CAPITULO XIII - Das Disposições Transitórias
Art. 52:
Aprovado sem discussão o texto proposto no projeto, a saber:
"Art.  52  -  O  Regimento  Interno  do  Departamento  Esportivo  entrará  em vigor  na  data  da  sua 
aprovação pelo Conselho Deliberativo, revogadas as disposições em contrário."

Presidente -  Finda  a  primeira  discussão  do  projeto  de  Regimento  Interno  do  Departamento 
Esportivo,  explicou  o  trâmite  a  ser  seguido  pelo  processo,  nos  termos  da  Resolução  07/92. 
Mencionou o prazo para a elaboração do trabalho de redação final pela Comissão e que pretende 
trazer  o projeto  à segunda discussão na reunião marcada para  8 de novembro pf..  Agradeceu o 
empenho do Conselho nos trabalhos de primeira discussão.

Item 4 - Várias.
Laís Helena Pinheiro Lima e Silva - Referindo-se ao processo de primeira discussão do Regimento 
Esportivo, agradeceu a todos que participaram da elaboração do projeto que já se estende por 12 
anos, elencando, inclusive, o grupo de Conselheiros que colaboraram com ela na elaboração das 
emendas que apresentou.

Arnaldo Osse Filho - Relatou ocorrência havida no Futebol Menor no sábado anterior, quando foi 
ofendido por associado na presença de outros sócios. Denunciou que o sócio que o destratou vem 
provocando desavenças que o preocupam, inclusive com relação à imagem do Clube.  Indagado, 
respondeu que providenciou,  na  oportunidade,  a  abertura  de  um R.O. contra  o associado  e  que 
entendia que este devesse ser eliminado do convívio pinheirense.

José Edmur Vianna Coutinho - Enfatizou aspecto que entendeu importante no encerramento da 
atualização do Regimento. No Plenário havia poucos Conselheiros, mas os que estavam presentes 
eram todos muito interessados nos  assuntos  do Clube.  Disse  que o "não à unanimidade" é uma 
virtude e que as disputas acaloradas dão maior valor aos trabalhos. Finalizando, parabenizou todos 
aqueles que, de uma forma ou de outra, estiveram envolvidos no processo.

Presidente - Agradeceu a segunda secretaria da Cons. Leila Sarhan Salomão, informou o número de 
Conselheiros que tinham assinado a lista de presença e deu por encerrada a reunião às 23h10m.

30



Obs: Esta ata foi aprovada na 385ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 18 
de outubro de 1993, com as retificações já dela constantes.

Eduardo Lobo Fonseca Roberto Luiz Pinto e Silva
Primeiro Secretário Presidente

Conselho Deliberativo Conselho Deliberativo

mlf

31


